ŽÁDOST
o poskytování služby TAXI PRO SENIORY
v Novém Město nad Metují

Žadatel / jméno, příjmení, titul

Trvale bytem / ulice, č.p., obec

Telefon

Datum narození

Číslo občanského průkazu

Platnost občanského průkazu

Číslo průkazu ZTP; ZTP/P

Platnost průkazu ZTP; ZTP/P

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné a takto nezbytné pro účel jejich
zpracování – poskytnutí služby na základě plnění smlouvy s provozovatelem.
Město Nové Město nad Metují se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, je správcem Vašich výše
uvedených osobních údajů. S dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se můžete obracet na pověřence pro ochranu
osobních údajů, kterým je zaměstnanec města Nového Města nad Metují Ing. Vratislav Fröde
tel.: 491 419 654, e-mail: frode@novemestonm.cz
Účelem nezbytného zpracování Vašich osobních údajů je řádné zajištění služby TAXI PRO SENIORY, o kterou jste touto
žádostí požádali, a kterou Vám bude město Nové Město nad Metují poskytovat. Osobní údaje, které jste v přihlášce poskytli,
budou zařazeny do evidence uživatelů služby TAXI PRO SENIORY, která je uložena na Odboru sociálních věci Městského
úřadu v Nové Městě nad Metují. K Vašim osobním údajům bude přiřazeno i číslo průkazky TAXI PRO SENIORY, kterou
obdržíte a kterou se prokážete provozovateli TAXI PRO SENIORY. Vaše osobní údaje spolu s číslem průkazky budou městu
Novému Městu nad Metují sloužit pouze pro účely evidence využívání služby TAXI PRO SENIORY a pro stanovení správné
úhrady, kterou město bude hradit provozovateli TAXI PRO SENIORY. Vaše osobní údaje nebudou nikam předávány. Město
Nové Město nad Metují je bude zaznamenávat v evidenci po dobu, po kterou budete využívat služeb TAXI PRO SENIORY,
případně po dobu nezbytnou pro vypořádání závazků s provozovatelem TAXI PRO SENIORY.
Provozovatel TAXI PRO SENIORY je povinen vést k Vaší objednávce údaje, které mu stanoví § 15a vyhlášky č. 478/2000 Sb.,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Před započetím přepravy od Vás řidič TAXI PRO SENIORY může požadovat
předložení průkazky TAXI PRO SENIORY, prokázání Vaší totožnosti, případně předložení průkazu ZTP, ZTP/P.
Řidič TAXI PRO SENIORY vyznačí na průkazce TAXI PRO SENIORY v příslušném políčku uskutečněnou přepravu a pro účely
evidence služby si zaznamená číslo Vaší průkazky TAXI PRO SENIORY. Řidiči uhradíte cenu za přistavení vozidla ve výši
20 Kč, resp. 30 Kč z cestou zpět do 15 minut čekání. Při dopravě do/z Náchoda, či Dobrušky 40 Kč, resp. 70 Kč s cestou
zpět do 15 minut čekání.

V Novém Městě nad Metují dne

Podpis žadatele

